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Uge Indhold Aktivitet Færdigheder og kundskaber 

33-36 Historie – Nordisk mytologi Lytte til lærerens fortælling. Genfortælle og 

samtale i fællesskab og i små grupper.  

Føre arbejdshæfte med tekst fra tavlen. 

Øve skråskrift. Tegne illustrationer til. 

Layout 

Tilegne sig nyt stof ved at lytte. 

At kunne udtrykke sig mundtlig gennem 

genfortælling.  

Udvide sit ordforråd. 

Skrive med smuk håndskrift. 

Tegne med farveblyant uden konturstreger. 

Øve at være i en læringsproces sammen med 

andre. 

 

37-39 Regning 

De 4 regningsarter, skriftligt og mundtligt 

Brøkregning 

Fortællestof om Nordisk mytologi fortsætter 

Øve de 4 regningsarter med fokus på division 

og multiplikation, men også at regne med tal 

i mente ved addition og at kunne låne ved 

subtraktion. 

Hovedregning. 

Påbegynde brøkregning. 

Øve tabeller. 

 

Så vidt muligt forudsætningerne er til stede 

hos den enkelte elev at kunne begå sig i de 4 

regningsarter mundtligt og skriftligt. 

Arbejde med tal i mente ved addition og 

kunne låne ved subtraktion. 

40-44 Dansk  

Læseperiode 

Repetere tegnsætning 

Bygge tårn på hus fra sidste skoleår 

Biblioteksbesøg. 

Læse kendt og ukendt stof. 

Gengive det mundtligt og skriftligt. 

Diktater 

Beskrive vores byggeproces. 

Håndværk i forbindelse med byggeprojekt. 

 

Læsehastigheden øges. 

Eleven skal kunne gengive læst stof. 

Kunne skrive efter diktat. 

Sætte punktum og komma og skrive med 

stort efter punktum. 

Reflektere over vores byggeproces og kunne 

gengive den skriftligt. 

Forholde sig til, hvad der i byggeprocessen er 

praktisk muligt og hensigtsmæssigt. 

 

45-48 Skuespilperiode Stavrim 

Arbejde med tekst, musik og optræden på 

scenen. 

At finde sin plads i fællesskabet og at yde det 

der kræves for at det fælles projekt bliver 

allerbedst. 
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Arbejde med individuelle præstationer på 

scenen samt grupper.  

Julekoncert i Kastrup Kirke øves (afholdes 

19/12). 

 

Enkelte elever får mulighed for at optræde 

solo. 

 

49-51 Dansk 

Skriveperiode 

Fortællestof om Nordisk mytologi afsluttes. 

Skråskriften øves yderligere og forfines. 

Der arbejdes med komplekse tekster. 

Biblioteksbesøg. 

 

At kunne håndtere komplekse tekster  for 

faglig viden og oplevelse. 

Fokus på læsning, fremstilling, fortolkning og 

kommunikation. 

 

1-4 Geografi 

Regning 

Fremstilling af fælles kort i fugleperspektiv 

over København baseret på bykvarterer, der 

arkvis sættes sammen. 

Målestoksforhold 

 

Eleverne får kendskab til deres nærområde 

og Danmarkskortet. 

At præcision i kortfremstillingen for hvert 

enkelt byområde er afgørende for retvisende 

kort og dimensioner, når gruppernes arbejde 

sættes sammen. 

At mestre fremlægning og præsentation for 

hinanden.  

 

5-8 Dansk,  

Sagnkongerne fra Lejre. 

Skråskrift med blæk og fyldepen. 

Fortællestof om sagnkongerne fra Lejre. 

Eleverne genfortæller og skriver referat ind i 

deres hovedfagshæfter, og de tegner 

smukke tegninger til ud fra handlingen i de 

forskellige sagn. 

Eleverne skriver med fyldepen og skråskrift i 

denne periode. 

 

Eleven får øvelse i at omsætte det fortalte til 

referat og smukt udførte tegninger. 

Eleven får kendskab til skråskrift og øvet sig i 

at skrive med fyldepen. 

Eleven får øvet sig i stavning. 

9-12 Dyrekundskab, 

udvalgte dyr gennemgås med mennesket 

som sammenligning. 

Fortællestof om mennesket og forskellige 

dyr.  

Eleverne genfortæller og skriver referat ind i 

deres hovedfagshæfter. 

Eleven opnår viden, om de forskellige dyr og 

deres levemåde og væremåde.  

Eleven opnår viden om forskellighederne 

mellem dyr og menneske. 
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Eleverne tegner og maler hvert dyr.  Eleven lærer at omsætte teoretisk viden til 

smukt illustrerede tegninger og malerier. 

13 Projekt dyrekundskab. Eleverne arbejder i grupper med hvert deres 

dyr. De finder fortællestof, som de 

fremlægger for klassen. 

Grupperne laver referater af deres 

fortællestof, og skriver det ind i deres 

hovedfagshæfte, og de tegner og maler til 

deres dyr. 

 

Eleven får øvelse i selv at finde teori og 

omsætte det til et referat. 

Eleven får øvelse i at fremlægge foran andre. 

14-16 Historie, 

danmarkshistorien med afrunding om 

vikingerne fra Lejre. 

Der arbejdes med danmarkshistorien, og der 

lægges op til vores vikingetur til lejre med en 

afrunding om vikingerne fra Lejre. 

Der arbejdes med fletbånd og andre motiver 

fra vikingetiden. 

 

Eleven bliver udfordret med at orientere sig 

fra højre/venstre, oppe/nede, over/under. 

Eleven får øvelse i at udtrykke sig æstetisk. 

17 Vikingetur Lejre. Eleverne skal leve som rigtige vikinger i Lejre. Eleven opnår indsigt i, hvordan vikingerne 

levede. 

18-21 Regning,  

brøkregningen fortsætter og decimaltal 

introduceres. 

Der arbejdes med brøkregning både praktisk 

og visuelt, samt i hovedfagshæftet.  

Der drages sammenligning mellem brøker og 

decimaltal. 

Eleven får øvelse i at regne med brøker og 

decimaltal. 

Eleven opnår øvelse i skriftlig opstilling af 

regneopgaver. 

 

22-25 Skuespil Der arbejdes med tekst og optræden på 

scenen både individuelt og i grupper. 

Eleverne får øvelse i at finde plads i 

fællesskabet, at yde det der kræves, at 

kunne samarbejde, vente på hinanden og 

støtte hinanden, således at alle får en god 

oplevelse. 

Eleverne får øvelse i udenadslære og at stå 

foran mange mennesker og optræde og gøre 

deres bedste. 
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